
О Б Щ И Н А    Б О Т Е В Г Р А Д 

 

 

УТВЪРДИЛ:      /П/* 

ЗАМ. - КМЕТ:  

/Борис Борисов, 

упълномощен със Заповед №ОА-2/02.01.2018 г./ 

 

дата: 04. 07. 2018 г. 
 

Д О К Л А Д 

 

 На основание чл.103, ал. 3 и чл.106 от ЗОП, във връзка с чл.60 от ППЗОП и в изпълнение 

на Заповед № ОА-159/17.04.2018г. на Зам. -кмета на община Ботевград, издадена на основание чл. 

103, ал. 1 от ЗОП и във връзка с открита процедура с Решение № ОП-6/09.03.2018г. за откриване  

на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и благоустрояване на Градски парк в град 

Ботевград, Етап 2 - Централна площадна част“,  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  инж. Цветелин Цветков - зам.-кмет на община Ботевград 

         ЧЛЕНОВЕ:                    
1. инж. Стоил Атанасов  – началник отдел „Инфраструктура и капитално 

строителство“ 

2. инж. Митко Тодорин – гл.експерт „Инвеститорски контрол и капитални 

вложения“ 

3. Мария Христова – нач. отдел „Правно-нормативно обслужване“ 

4. Таня Накова - гл. експерт „Обществени поръчки, търгове и конкурси“ 

 

Резервни членове:  

1. Генка Енева – гл. специалист „Контрол на инвестиционния процес“ 

2.  Катрин Михайлова – юрисконсулт на община Ботевград 

 

изготви настоящия доклад за резултатите от работата си както следва: 

 

В рамките на определения от Възложителя краен срок за получаване на оферти са постъпили 

пет оферти, а именно: 

1. „БМ-ГРУП-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, с адрес: гр. София, п.к. 1421, общ. Столична, кв. 

Лозенец, ул.„Червена стена“ №1, вх.2, ет.5, ап.9 - с вх.№ ОП-6-1/16.04.18г.- 09:35ч. 

2. „МИКРА-КМ“ ЕООД, с адрес: гр. Ботевград, ул. „Илия Стоянов“ № 3 - с вх.№ОП-6-

2/16.04.18г.- 13:50ч. 

3. ДЗЗД „ОГОСТА 2017“ – с адрес: гр. Мездра, п.к.3100, област Враца, ул. “Георги 

Димитров“ №8 - с вх.№ ОП-6-3/16.04.18г.- 14:50ч. 

4. „ЛЮНИК“ ЕООД - гр. София, район Люлин, ж.к. „Люлин 8“, ул. „338“ №1, бл. 832, 

ет.2, офис 2 - с вх.№ ОП-6-4/16.04.18г.- 16:30ч. 

5. „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ - М“ АД – с адрес: гр. Монтана, п.к. 3400, ул. „Граф Игнатиев“ 

№ 24 -  с вх.№ ОП-6-5/16.04.18г.- 17:15ч.  

 

Комисията е заседавала в периода от 17.04.2018 г. до 26.07.2017г. и е изготвила следните 

протоколи: 

1.Протокол №1 от 17.04.2018 г. от публично заседание на комисията по отваряне и 

оповестяване съдържанието на постъпилите оферти. На заседанието на комисията не присъстваха 

представители на участниците и на средствата за масово осведомяване. 

След получаване на офертите председателят и членовете на комисията подписаха 

декларация по чл.103, ал.2 от ЗОП. Действията по отваряне на офертите преминаха в пълно 

съответствие с разпоредбите на ЗОП и ППЗОП. По реда на тяхното постъпване бяха отворени 

запечатаните непрозрачни опаковки и оповестено тяхното съдържание, след което бе подписан 

плик „Предлагани ценови параметри“ от трима от членовете на комисията. Техническите 

предложения на участниците бяха подписани на всяка страница от трима от членовете на 



комисията.  

С това приключи публичната част.  

 

2. Протокол №2 от 20.04.2018г. от закритото заседание на комисията, която обстойно 

разгледа представените документи от участниците и извърши преценка за съответствие с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и 

констатира следното: 

 

1. За участник „БМ-ГРУП-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД 

 Участникът е представил 1 бр. ЕЕДОП, който е подписан с квалифициран електронен 

подпис от задълженото лице по чл.40 от ППЗОП и е представен на електронен носител, в 

електронен вид и не позволява редактиране на неговото съдържание. 

 В представения ЕЕДОП комисията установи, че участникът отговаря на изискванията към 

личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и предлага същият да бъде 

допуснат до разглеждане и оценка на Техническото предложение. 

 

2. За участник „МИКРА-КМ“ ЕООД 
 Участникът е представил 1 бр. ЕЕДОП, който е подписан с квалифициран електронен 

подпис от задълженото лице по чл.40 от ППЗОП и е представен на електронен носител, в 

електронен вид и не позволява редактиране на неговото съдържание. 

 В представения ЕЕДОП комисията установи следното: 

 - в част III: Основания за изключване, Раздел Г: Други основания за изключване, които може 

да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на 

държава членка – участникът не е идентифицирал действителните собственици на дружеството. 

Дефиницията за действителен собственик е описана в § 2. (1) от Допълнителните разпоредби на 

Закона за мерките срещу изпирането на пари (Обн. ДВ. бр.27 от 27 Март 2018г.). Участникът 

следва да идентифицира действителните собственици на дружеството, за да удовлетвори 

изискването на възложителя. 

 - в част IV: Критерии за подбор, Раздел А: Годност, т.1) участникът не е посочил за коя 

група и категория строежи е декларираното удостоверение, също и срок на валидност. Копие на 

удостоверението е приложено в офертата, видно от което се покриват критериите за подбор. 

 Във връзка с констатираното комисията даде следните указания към участника: На осн. 

чл.54, ал.8 и ал.9 от ППЗОП, в срок от 5/пет/ работни дни от получаване на  Протокол №2 от 

20.04.2018г. да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или 

допълнена информация. 

 

3. За участник ДЗЗД „ОГОСТА 2017“ 

 Участникът е представил 3 бр. ЕЕДОП-и (1 бр. от Обединението и 2 бр. от Партньорите в 

него), които са подписани с квалифициран електронен подпис от задължените лица по чл.40 от 

ППЗОП и са представени на електронен носител, в електронен вид и не позволяват редактиране 

на тяхното съдържание. 

 ► В представения от ДЗЗД „ОГОСТА 2017“ ЕЕДОП, създаден от участника чрез 

система за еЕЕДОП, осигурена от ЕК, комисията установи следното: 

 - в част IV: Критерии за подбор, Раздел А: Годност, в поле Вписване в съответен 

професионален регистър, участникът е посочил отговор  „ДА“, но за комисията не става ясно кой 

от партньорите в обединението отговаря на изискването на възложителя.  

На основание чл.67, ал.5 от ЗОП участникът следва да представи документ, чрез който се доказва 

информацията, посочена в съответния раздел на ЕЕДОП, за да удовлетвори изискванията на 

Възложителя.  

 - в част IV: Критерии за подбор, Раздел Б: Икономическо и финансово състояние, в поле 

„Застрахователна полица за риск „професионална отговорност“ участникът е посочил 

изисканата информация, но за комисията не става ясно кой е органа или службата, издаващи 

документа и кой от партньорите в обединението отговаря на изискването на възложителя.  

На основание чл.67, ал.5 от ЗОП участникът следва да представи документ, чрез който се доказва 

информацията, посочена в съответния раздел на ЕЕДОП, за да удовлетвори изискванията на 

Възложителя.  



 - в част IV: Критерии за подбор, Раздел Г: Схеми за осигуряване на качеството и 

стандарти за екологично управление, участникът е декларирал, че може да представи 

сертификати, изготвени от независими органи и доказващи, че икономическият оператор отговаря 

на стандартите за осигуряване на качество и за екологично управление, но за комисията не става 

ясно кой е органа или службата издаващи документите, точно позоваване на същите, и не става 

ясно дали притежаваните сертификати са с обхват, отговарящ на предмета на поръчката, също и 

кой от партньорите в обединението отговаря на изискването на възложителя. 

На основание чл.67, ал.5 от ЗОП участникът следва да представи документи, чрез които се доказва 

информацията, посочена в съответния раздел на ЕЕДОП, за да удовлетвори изискванията на 

Възложителя.  

 ► В представения от „ЛКС“ ООД-партньор в обединението ЕЕДОП, създаден от 

участника чрез система за еЕЕДОП, осигурена от ЕК, комисията установи следното: 

 - в част III: Основания за изключване, Раздел Г: Специфични национални основания за 

изключване – участникът не е идентифицирал действителните собственици на дружеството. 

Дефиницията за действителен собственик е описана в § 2. (1) от Допълнителните разпоредби на 

Закона за мерките срещу изпирането на пари (Обн. ДВ. бр.27 от 27 Март 2018г.). Участникът 

следва да идентифицира действителните собственици на дружеството, за да удовлетвори 

изискването на възложителя. 

 - в част IV: Критерии за подбор, Раздел А: Годност, в поле Вписване в съответен 

професионален регистър,  участникът е посочил отговор „ДА“.  Комисията извърши проверка в 

Централен професионален регистър на строителя- http://register.ksb.bg/ и установи, че участникът 

покрива изискването на възложителя.  

 - в част IV: Критерии за подбор, Раздел Б: Икономическо и финансово състояние, в поле 

„Застрахователна полица за риск „професионална отговорност“ участникът е посочил 

изисканата информация, но за комисията не става ясно кой е органа или службата, издаващи 

документа, поради което не може да установи дали се покрива изискването на възложителя.  

На основание чл.67, ал.5 от ЗОП участникът следва да представи документ, чрез който се доказва 

информацията, посочена в съответния раздел на ЕЕДОП, за да удовлетвори изискванията на 

Възложителя.  

 - в част IV: Критерии за подбор, Раздел Г: Схеми за осигуряване на качеството и 

стандарти за екологично управление, участникът е декларирал, че може да представи 

сертификати, изготвени от независими органи и доказващи, че икономическият оператор отговаря 

на стандартите за осигуряване на качество и за екологично управление, но за комисията не става 

ясно кой е органа или службата издаващи документите, точно позоваване на същите, и не става 

ясно дали притежаваните сертификати са с обхват, отговарящ на предмета на поръчката, поради 

което не може да установи дали се покрива изискването на възложителя.  

На основание чл.67, ал.5 от ЗОП участникът следва да представи документи, чрез които се доказва 

информацията, посочена в съответния раздел на ЕЕДОП, за да удовлетвори изискванията на 

Възложителя.  

 ► В представения от „Екса“ ЕООД-партньор в обединението ЕЕДОП, създаден от 

участника чрез система за еЕЕДОП, осигурена от ЕК, комисията установи следното: 

 - в част III: Основания за изключване, Раздел Г: Специфични национални основания за 

изключване – участникът не е идентифицирал действителните собственици на дружеството. 

Дефиницията за действителен собственик е описана в § 2. (1) от Допълнителните разпоредби на 

Закона за мерките срещу изпирането на пари (Обн. ДВ. бр.27 от 27 Март 2018г.). Участникът 

следва да идентифицира действителните собственици на дружеството, за да удовлетвори 

изискването на възложителя. 

 - в част IV: Критерии за подбор, Раздел А: Годност, в поле Вписване в съответен 

професионален регистър,  участникът е посочил отговор „ДА“.  Комисията извърши проверка в 

Централен професионален регистър на строителя- http://register.ksb.bg/ и установи, че участникът 

покрива изискването на възложителя.  

 - в част IV: Критерии за подбор, Раздел Б: Икономическо и финансово състояние, в поле 

„Застрахователна полица за риск „професионална отговорност“ участникът е посочил 

изисканата информация, но за комисията не става ясно кой е органа или службата, издаващи 

документа, поради което не може да установи дали се покрива изискването на възложителя.  

http://register.ksb.bg/
http://register.ksb.bg/


На основание чл.67, ал.5 от ЗОП участникът следва да представи документ, чрез който се 

доказва информацията, посочена в съответния раздел на ЕЕДОП, за да удовлетвори изискванията 

на Възложителя. 

 - в част IV: Критерии за подбор, Раздел Г: Схеми за осигуряване на качеството и 

стандарти за екологично управление,  участникът е декларирал, че може да представи 

сертификати, изготвени от независими органи и доказващи, че икономическият оператор отговаря 

на стандартите за осигуряване на качество и за екологично управление, но за комисията не става 

ясно кой е органа или службата издаващи документите, точно позоваване на същите, и не става 

ясно дали притежаваните сертификати са с обхват, отговарящ на предмета на поръчката, поради 

което не може да установи дали се покрива изискването на възложителя.  

На основание чл.67, ал.5 от ЗОП участникът следва да представи документи, чрез които се доказва 

информацията, посочена в съответния раздел на ЕЕДОП, за да удовлетвори изискванията на 

Възложителя.  

 Във връзка с констатираното комисията даде следните указания към участника: На осн. 

чл.54, ал.8 и ал.9 от ППЗОП, в срок от 5/пет/ работни дни от получаване на  Протокол №2 от 

20.04.2018г. да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или 

допълнена информация. 

 

4. За участник „ЛЮНИК“ ЕООД 
 Участникът е представил 1 бр. ЕЕДОП, който е подписан с квалифициран електронен 

подпис от задълженото лице по чл.40 от ППЗОП и е представен на електронен носител, в 

електронен вид и не позволява редактиране на неговото съдържание.  

 В представения ЕЕДОП комисията установи следното: 

- в част IV: Критерии за подбор, Раздел В: Технически и професионални способности, т.9) 

участникът е декларирал, че разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване 

съобразно изискванията на възложителя, но за Бордови автомобил не е уточнена товароносимостта 

на превозното средство, поради което не може да се установи дали покрива критериите за подбор 

на възложителя. 

 Във връзка с констатираното комисията даде следните указания към участника: На осн. 

чл.54, ал.8 и ал.9 от ППЗОП, в срок от 5/пет/ работни дни от получаване на  Протокол №2 от 

20.04.2018г. да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или 

допълнена информация. 

 

5. За участник „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ - М“ АД 

 Участникът е представил 1 бр. ЕЕДОП, който е подписан с квалифициран електронен 

подпис от трима от задължените лица по чл.40 от ППЗОП,  и е представен на електронен носител, 

в електронен вид и не позволява редактиране на неговото съдържание. При направена справка в 

публичен регистър – Търговски регистър при Агенция по вписванията се установи, че ЕЕДОП не 

е подписан с квалифициран електронен подпис от един от членовете на съвета на директорите, а 

именно от  Цветелина Руменова Гигова. В част II: Информация за икономическия оператор, Раздел 

Б: Информация за представителите на икономическия оператор на ЕЕДОП е посочено лицето 

Цветелина Руменова Гигова като член на съвета на директорите и същата саморъчно е положила 

подпис върху представен в офертата ЕЕДОП на хартия. Съгласно чл.67, ал.4 от ЗОП във връзка с 

§29, т.5, б. „а“ от ПЗР на ЗОП, в сила от 01.04.2018г. ЕЕДОП се представя задължително в 

електронен вид, цифрово подписан (с квалифициран електронен подпис) от задълженото/ите 

лице/а по чл.40 от ППЗОП.  

 В представения ЕЕДОП комисията установи следното: 

 - в част III: Основания за изключване, Раздел Г: Специфични национални основания за 

изключване – участникът не е идентифицирал действителните собственици на дружеството. 

Дефиницията за действителен собственик е описана в § 2. (1) от Допълнителните разпоредби на 

Закона за мерките срещу изпирането на пари (Обн. ДВ. бр.27 от 27 Март 2018г.). Участникът 

следва да идентифицира действителните собственици на дружеството, за да удовлетвори 

изискването на възложителя. 

 Във връзка с констатираното комисията даде следните указания към участника: На осн. 

чл.54, ал.8 и ал.9 от ППЗОП, в срок от 5/пет/ работни дни от получаване на  Протокол №2 от 

20.04.2018г. да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или 

допълнена информация. 



 

3. Протокол №3 от 16.05.2018г. от закрито заседание на комисията, която разгледа 

допълнително представените документи от участниците, изискани с Протокол №2 от 20.05.2018г. 

Комисията установи, че допълнително представените документи от участниците са в 

законоустановения срок. 

 След като разгледа представените допълнително документи от участниците комисията 

установи, че: 

 1) участниците „Люник“ ЕООД, „Микра-КМ“ ЕООД и „Пътинженеринг-М“ АД  са 

представили всички документи, попълнени съгласно указанията й, отговарящи на изискванията за 

лично състояние и на критериите за подбор поставени от Възложителя и предлага да бъдат допуска 

до по-нататъшно участие в процедурата. 

 2) участник ДЗЗД „Огоста 2017“ е представил 3 бр. коригирани ЕЕДОП-и (1 бр. от 

Обединението и 2 бр. от Партньорите в него) на хартия и на електронен носител, които са 

подписани с квалифициран електронен подпис в електронен вид и не позволяват редактиране на 

тяхното съдържание.  

Представените ЕЕДОП-и от ДЗЗД „Огоста 2017“ и „ЛКС“ ООД са попълнени съгласно 

дадените от комисията указания.  В ЕЕДОП от „ЕКСА“ АД, комисията констатира следното:  

- в част II: Информация за икономическия оператор, Раздел Б: Информация за 

представителите на икономическия оператор е посочено като представляващ лицето Вася 

Станкулова –Пеева, но ЕЕДОП е електронно подписан от Константин Пеев. При повторно 

разглеждане на първоначално подадения ЕЕДОП се установява същия порок. Подписването на 

всеки документ съставлява волеизявление, с което се ангажира отговорността от лицето, посочено 

за негов автор, за верността на декларираното в подписания документ.  

При справка в публичен регистър – Търговски регистър при Агенция по вписванията се 

установи, че представители на „ЕКСА“ АД  са  Вася Станкулова – Пеева  и Константин Пеев, а 

съветът на директорите на дружеството се състои от три лица, които също попадат в групата на 

лицата по чл. 40, ал. 2, т. 4 от ППЗОП. С оглед на това част II, Раздел Б от ЕЕДОП следва да се 

попълни за всяко от лицата по чл. 40 от ППЗОП и всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. 

Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, 

свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2,3 – 5 и 

7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата. 

Посочените констатации не са били установени от оценителната комисия в Протокол №2 

от 20.04.2018г. и не е предоставена на участника на основание чл.54, ал.9 от ППЗОП възможност 

да ги отстрани, т.е. на участника за първи път ще му бъде предоставена възможност да ги отстрани 

и да приведе офертното си предложение в съответствие със законовите изисквания и изискванията 

на възложителя, заложени в обявлението и документацията за участие. В тази връзка следва да се 

има предвид, че ЗОП няма забрана комисията да извърши повторни процедурни действия с цел 

поправяне на нарушения в работата си, които могат да се отстранят без това да налага прекратяване 

на процедурата. В тази връзка е Решение №4752/18.04.2017г. на ВАС, IV отделение, постановено 

по адм. дело №12738/2016г. Доколкото чл.54, ал.8 от ППЗОП ще бъде прилаган по отношение на 

участника за първи път за горепосочените констатации, комисията взе решение на осн. чл.54, ал.8 

и ал.9 от ППЗОП, да даде възможност на участника в срок от 5/пет/ работни дни от получаване на 

протокол  №3 от 16.05.2018г. да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат 

променена и/или допълнена информация. 

 

4. Протокол №4 от 04.06.2017г. от закрито заседание на комисията, която разгледа 

допълнително представените документи от участник ДЗЗД „Огоста 2017“ с вх.№5300-

510(1)31.05.2018г., изискани с Протокол №3 от 16.05.2018г.. 

Комисията отвори и обстойно разгледа допълнително представените документи от 

участник ДЗЗД „Огоста 2017“ за съответствие с дадените указания в Протокол №3 от 16.05.2018г. 

и установи, че участникът е представил нов ЕЕДОП за „Екса“ АД на електронен носител, подписан 

с 5 бр.  квалифицирани електронни подписи от задължените лица по чл.40 от ППЗОП и не 

позволяващ редактиране на съдържанието му, с което се покриват изискванията на възложителя. 

С оглед на установеното комисията предлага участникът да бъде допуснат до по-нататъшно 

участие в процедурата. 

 В същия протокол е отразена работата на комисията по разглеждане и оценка на 

техническото предложение на допуснатите участници в обществената поръчка и определяне на 



оценките по показател ТП – „Качество“, съгласно Методиката за определяне на комплексна 

оценка, описана в обявлението за обществена поръчка, във връзка с Раздел VIII „Други указания“ 

от  документацията. 

 

След разглеждането на техническото предложение на допуснатите участници и проверка 

на документите към него за съответствието с изискванията, поставени от Възложителя, комисията 

установи следното: 

- Участник „Микра-КМ“ ЕООД е представил оферта, която не отговаря на предварително 

обявените условия на възложителя.  

В предложението на участника не е доказано съответствие с изискванията по отношение 

на екипа от експерти относно „Професионална компетентност“ („Ппк“), и по конкретно 

предложените експерти не притежават професионална компетентност, изразяваща се в 

специфичен професионален опит, която да попада в някоя от скалите за оценка от одобрената 

методика, поради което, комисията предлага участникът да бъде отстранен от по-нататъшно 

участие в процедурата на основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП.  

- Участник „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ - М“ АД е представил оферта, която не отговаря на 

предварително обявените условия на възложителя.  

В предложението на участника не е доказано съответствие с изискванията по отношение 

на екипа от експерти относно „Професионална компетентност“ („Ппк“), и по конкретно 

предложения експерт №3-„Ръководител на дейности „Паркоустрояване” и „Озеленяване”, не 

притежава общ професионален опит, който да попада в някоя от скалите за оценка от одобрената 

методика, поради което, комисията предлага участникът да бъде отстранен от по-нататъшно 

участие в процедурата на основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП.  

 

Оценка на Техническото предложение на допуснатите участници по показател ТП – 

„Качество“ е отразена в таблицата както следва: 

№ Участник Подпоказател  –Ппк 

 

Подпоказател 

Мк 

Показател 

Качество 

ТП=Ппк+Мк Подпоказател 

Ппк1 

Подпоказател 

Ппк2 

1. «БМ ГРУП 

ИНЖЕНЕРИНГ» 

ЕООД 

15 45 30 90,00 

2. ДЗЗД «ОГОСТА 

2017» 
15 45 40 100,00 

3. „ЛЮНИК“ ЕООД 15 45 40 100,00 

Уточнение: 

Ппк1 - е оценка на професионалната компетентност, изразяваща се в общ професионален 

опит на предложените от участника ключови експерти; 

Ппк2 - е оценка на професионалната компетентност, изразяваща се в специфичен 

професионален опит на предложените от участника ключови експерти. 

Мк - Мерки за осигуряване на качеството на използваните материали 

 

Взето бе решение комисията да продължи работата си с отваряне на плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри“ на допуснатите участници, оповестяване на предложените от тях 

цени и окончателно класиране на офертите на следващо заседание, което да бъде на  26.06.2018 г. 

от 10:00 ч. 

 

 5. Протокол №5 от 26.06.2018г. от проведено публично заседание за отваряне на плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри“, което беше оповестено на профила на купувача.  

Поради ангажираност от основния състав на комисията отсъства  инж. Стоил Атанасов  – 

началник отдел „Инфраструктура и капитално строителство“, като същият се замести, до 

приключване работата на комисията, от резервен член – Катрин Михайлова – юрисконсулт на 

община Ботевград, който подписа декларация по чл.103, ал.2 от ЗОП, във вр. с чл. 51, ал. 8 от 

ППЗОП. 



 На заседанието на комисията присъстваха: Мирослав Захариев – представляващ ДЗЗД 

«Огоста 2017» и Диана Павлова – упълномощен представител на ДЗЗД «Огоста 2017».  Не 

присъстваха представители на средствата за масово осведомяване. 

Комисията обяви резултатите от оценяването на офертите по показатели ТП - „Качество“ 

и пристъпи към отваряне на плик с надпис „Предлагани ценови параметри” на допуснатите 

участниците и оповестяване на предлаганите от тях цени, по реда на постъпване на офертите, както 

следва: 

 1. „БМ-ГРУП-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД- предлага обща цена за изпълнение в размер на 

538 802,02 лева без ДДС или 646 562,42 лева с ДДС, която включва следното: 

1.1. Цената за изпълнение на СМР – 528 237,27  (петстотин двадесет и осем хиляди двеста 

тридесет и седем лева и 27 ст.) лв. без ДДС или 633 884,72 (шестстотин тридесет и три хиляди 

осемстотин осемдесет и четири лева и 72 ст.) лв. с ДДС. 

1.2. Непредвидени разходи за СМР в размер на 2 % (два процента) от цената по т. 1.1. 

 

2. ДЗЗД „ОГОСТА 2017“ - предлага обща цена за изпълнение в размер на 539 630,70 лева без 

ДДС или 647 556,85 лева с ДДС, която включва следното: 

2.1. Цената за изпълнение на СМР – 529 049,71  (петстотин двадесет и девет хиляди 

четиридесет и девет лева и 71 ст.) лв. без ДДС или 634 859,65 (шестстотин тридесет и четири 

хиляди осемстотин петдесет и девет лева и 65 ст.) лв. с ДДС. 

2.2. Непредвидени разходи за СМР в размер на 2 % (два процента) от цената по т. 2.1. 

 

 3. „ЛЮНИК“ ЕООД - предлага обща цена за изпълнение в размер на 547 910,10 лева без 

ДДС или 657 492,12 лева с ДДС, която включва следното: 

3.1. Цената за изпълнение на СМР – 537 166,76  (петстотин тридесет и седем хиляди сто 

шестдесет и шест лева и 76 ст.) лв. без ДДС или 644 600,11 (шестстотин четиридесет и четири 

хиляди и шестстотин лева и 11 ст.) лв. с ДДС. 

3.2. Непредвидени разходи за СМР в размер на 2 % (два процента) от цената по т. 3.1. 

 

Комисията,  извърши  проверка по чл.72, ал.1 от ЗОП за наличие на предложение, което е 

с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите 

участници, но не установи такова. 

Комисията пристъпи към определяне на комплексната оценка на допуснатите участници, в 

съответствие с методиката описана в обявлението за обществена поръчка, във връзка с Раздел VIII 

„Други указания“ от  документация. 

 

№ Участник Показател «Качество» – 

ТП 

Показател 

«Предложена 

цена» -  

Ц 

Комплексна 

оценка 

КО=ТПх0,4+Цх0,6 Подпоказател 

Ппк 

Подпоказател 

Мк 

1. „БМ-ГРУП-

ИНЖЕНЕРИНГ“ 

ЕООД 

60 30 100,00 96,00 

2. ДЗЗД „ОГОСТА 

2017“ 

 

60 40 99,85 99,91 

3. „ЛЮНИК“ 

ЕООД 
60 40 98,34 99,00 

 

Във връзка с получените резултатите от определяне на общата комплексна оценка и 

извършените от комисията действия, същата   

 

 I. Предлага за отстраняване следните участници: 

- На основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП, участник „Микра-КМ“ ЕООД; 

- На основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП, участник .„Пътинженеринг-М“ АД  

 

 



 IІ. Направи следното класиране: 

На І-во място: ДЗЗД „Огоста 2017“  с комплексна оценка -  99,91 т.  

На II-ро място: „Люник“ ЕООД с комплексна оценка – 99,00 т.  

На III-то място: „БМ-Груп-Инженеринг“ ЕООД с комплексна оценка – 96,00 т. 

 

 ІІI. Предлага за изпълнител на обществената поръчка, да бъде определен участникът, 

класиран на първо място, а именно: ДЗЗД «Огоста 2017».  

 

 На 26.06.2018г. в 16:00ч. комисията приключи своята работа и на осн.чл.60, ал.2 и ал.3 от 

ППЗОП предостави настоящия доклад за утвърждаване от страна на Възложителя, заедно с 

изготвените протоколи и цялата документация по откритата процедура.  

 

 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                        /П/                 /инж. Цветелин Цветков/         

          ЧЛЕНОВЕ: 
1.                  /П/                 /Катрин Михайлова/ 

 

2.                  /П/                 /инж. Митко Тодорин/ 

 

3.                  /П/                 / Мария Христова / 

  

4.                  /П/                 /Таня Накова/ 

 

 

 

 

 
* /П/ заличаването на данни в протокола е извършено на основание чл. 2 от Закона за защита на 

личните данни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


